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Tasques telefòniques 
habituals
Fer una trucada Despengeu abans de 

marcar un número.

Tornar a marcar 
un número

Premeu  o premeu

el botó Navegació mentre 
el telèfon està penjat per 
veure el vostre registre 
de trucades realitzades.

Canviar a l’auricular 
durant una trucada

Despengeu l’auricular.

Canviar a l’altaveu 
durant una trucada

Premeu . 

Posar en silenci el 
telèfon

Premeu .

Posar una trucada en 
espera/recuperar una 
trucada

Ressalteu una trucada

i premeu .

Transferir una 
trucada a un 
número nou

Premeu  i 

introduïu el número.

Torneu a prémer  
quan soni la trucada.

Iniciar una trucada 
de conferència 
estàndard 
(o “ad hoc”) 
a tres bandes

Premeu  i 

marqueu el número 
del participant. Torneu 

a prémer .
REFERÈNCIA RÀPIDA
Telèfon SIP 3911 de 
Cisco Unified per a Cisco 
Unified Communications 
Manager 6.0 i 5.1.

Icones dels botons

Icones de la pantalla del telèfon

Indicadors LED del telèfon

Registres de trucades i marcatge 
ràpid

Entrades de noms i números

Tasques telefòniques habituals
Icones dels botons
Volum

Altaveu

Silenci

Navegació

Cancel·lar

Accept.

Línia 

Retruc.

Conferència

Trnsf.

Espera/Continuar

Missatges

1



Icones de la pantalla del 
telèfon
Estat de línia o trucada

Desviament de trucades activat

Trucada en espera

Trucada connectada

Trucada entrant

Trucada de conferència activa

Trucada de conferència en espera

Trucada de conferència desactivada

Trucada sortint

No ha finalitzat la trucada sortint

S’està transferint una trucada

Línia (inactiva)

Línia desactivada

Dispositiu seleccionat

Auricular en ús

Altaveu en ús
Indicadors LED del telèfon

Altres funcions

Missatge en espera

Trucada perduda

Indicador de 
missatge en 
espera

Indicador a la part superior de la 
pantalla del telèfon:
 • Activat (fix): Nou missatge 

de veu
 • Parpellejant: Trucada entrant

 • Activat (fix): Trucada activa
 • Parpelleig lent: Trucada en 

espera
 • Parpelleig ràpid: Trucada 

entrant

Activat: Altaveu en ús

Activat: Telèfon en silenci

Activat: Trucada de conferència 
activa

Activat: Nou missatge de veu
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Registres de trucades 
i marcatge ràpid

Entrades de noms i números

Utilitzar els 
registres 
de trucades

Feu alguna de les accions següents:
 • Premeu , seleccioneu  

 
 
 
Trucades perdudes, Trucades 
rebudes o Trucades realitzades 
i seleccioneu l’entrada que 
vulgueu marcar. 

 • Premeu , seleccioneu 

Directoris > Trucades perdudes, 
Trucades rebudes o Trucades 
realitzades i seleccioneu 
l’entrada que vulgueu editar.

 • Premeu  per marcar.

Marcar un 
número de 
marcatge 
ràpid

Feu alguna de les accions següents:
 • Premeu , seleccioneu  

 
 
 
Marcatges ràpids i seleccioneu 
l’entrada que vulgueu marcar. 

 • Premeu , seleccioneu 
Directoris > Marcatges ràpids 
i seleccioneu l’entrada que 
vulgueu marcar.

Esborrar un dígit Premeu . 

Canviar de números 
a lletres

Premeu #.

Canviar de majúscules 
a minúscules

Premeu #.
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